Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok
szkolny 2020/2021
Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Rodzice oraz Uczniowie
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020
r. poz. 493 ze zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z
dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657), informuję, że nowe terminy postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 oraz składania dokumentów:
▪

do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum,
branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) określi Minister
Edukacji Narodowej. Terminy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (§ 11b ust. 2 ww. rozporządzenia);

•

na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II
stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego określi
Małopolski Kurator Oświaty (§ 11b ust. 3 ww. rozporządzenia).
Ponadto cytowane rozporządzenie wprowadziło zmiany odnoszące się do:

•
•
•
•

terminów składania zaświadczeń i orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art.
135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy Prawo oświatowe, do szkół
prowadzących kształcenie zawodowe;
terminów przewidzianych na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7
ustawy Prawo oświatowe;
terminów przewidziany na czynności w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w
art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe;
sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego.
Nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy
Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i
klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr
pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i
publicznych szkół dla dorosłych.
Wymienionych powyżej zmian nie stosuje się do szkół publicznych, w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.
Równocześnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje
się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe co oznacza, że na terenie
województwa małopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji określonego
Zarządzeniem Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. (§ 13 ww.
rozporządzenia).

